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                                              ZAPISNIK 
 

2. seje Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek  26. februarja 2009 ob 17.00 uri v 
prostorih Atletske zveze Slovenije - konferenčna dvorana, Letali�ka cesta 33c, 1000 Ljubljana  

 
 Prisotni:  Peter Kukovica - predsednik, Du�an Prezelj, Marjan Hudej - podpredsednika, Gabrijel 

Ambro�ič, Janez Aljančič, Jurij Novak, Martin Steiner, Črtomir �pacapan, Marjan Gorza, 
Andrej Jeriček , Vladimir Vidmar - UO AZS 

                               
Odsotni: Boris Dular, Igor Topole, Iztok Ciglarič, Tomo �arf, Mitja Butul,  Robert Ter�ek - člani UO AZS  
Novinarji: Jo�e Zidar - STA 
Ostali prisotni:  NO - Primo� Hainz, Marjan �iberna - urednik revije Atletika, Igor Primc - Vrhunska selekcija  
Strokovna slu�ba: Boris Miku�, Zdravko Peternelj, �iva Kravanja 
 
Predsednik dr. Peter Kukovica, je  vse prisotne pozdravil, ter jih seznanil z gradivom in predlaganim dnevnim redom.  
Prisotnih je bilo 11 od 17 članov UO AZS. V skladu s 36. členom Poslovnika o delu UO AZS je bil UO AZS sklepčen 
in je veljavno odločal, ker je na seji bilo prisotnih več kot polovica članov. 
Predsednik je predlagal dnevni red kot sledi: 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 01. seje UO AZS in evidence sklepov � poroča B. Miku� 
2. Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS � poroča Peter Kukovica 
3. Nastop reprezentance na EP v dvorani v Torinu � poroča Martin Steiner 
4. Organiziranost stroke v obdobju 2009 � 2012 in pogodbe z atleti v letu 2009 � poroča Martin Steiner 
5. Strate�ki projekti AZS � poroča Peter Kukovica 
6. Tekoča problematika delovanja ljubljanske atletike � poroča Gabrijel Ambro�ič 
7. Tr�enje poslovnih prostorov AZS v letu 2009 � poroča Boris Miku� 
8. Razno          

 
Na predlagani dnevni red  je član UO AZS Gabrijel Ambro�ič predlagal dopolnilo k točki Razno; 
»Izgradnja pokrite atletske kro�ne 200m dvorane v Mariboru«. 
 
Sklep 14: 
UO AZS potrjuje predlagani dnevni red z dopolnilom. 
 
AD1. Pregled zapisnika 01. seje UO AZS in evidence sklepov � poroča B. Miku� 
 
Na pregled zapisnika in evidence sklepov ni bilo pripomb. 
 
Sklep 15: 
UO AZS potrjuje zapisnik 1. seje UO AZS in evidenco sklepov. 
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AD2. Imenovanje delovnih teles UO AZS skladno s Statutom AZS � poročal je  Peter Kukovica 
 
Na podlagi 29. člena Statuta AZS  ( točka 6. ) UO AZS imenuje odbore in komisije AZS za katere je pristojen. 
Skladno s 30. členom Statuta AZS je pristojen za imenovanje naslednjih stalnih delovnih teles UO AZS: 
 
Strokovni svet: obrazlo�itev je podal Martin Steiner predsednik Strokovnega sveta AZS potrjen na 1. seji UO AZS 
10.02.2009. 
 
Strokovni svet AZS 
 

 Priimek in ime Funkcija - naloga 
1 Martin Steiner Predsednik � potrjen na seji UO AZS 10.02.2009 
2 dr. Milan Čoh predstavnik F�, vezano na testiranja atletov 
3 Slavko Črne koledar, tekmovalni sistemi, povezava s TK AZS 
4 Andrej Jeriček predstavnik trenerjev 
5 Henrik Omerzu mladinska in pionirska atletika 
6 Peternelj Zdravko strokovni delavec AZS (povezava med Strokovnim svetom in TK AZS) 
7 Igor Primc predstavnik vrhunskih atletov in vodja vrhunske selekcije 
8 Albert �oba predstavnik glavnih trenerjev 

 
 

Tekmovalna komisija: obrazlo�itev je podal Gabrijel Ambro�ič, predsednik TK potrjen na 1. seji UO AZS 
10.02.2009.  
Sestava komisije bazira na poznavanje posameznih vsebin dela, poznavanja tekmovalnega sistema, ter posameznih 
sklopov, ki jih obvladujejo  predlagani člani, ki so na spodnjem seznamu. Zdravko Peternelj je predviden kot vezni 
člen med Strokovnim svetom AZS in TK  AZS v vlogi tajnika komisije. 
 
 
Tekmovalna komisija AZS 
 

 Priimek in ime  
1 Gabrijel Ambro�ič Predsednik � potrjen na seji UO AZS 10.02.2009 
2 Drofenik Peter  
3 Molnar Matija  
4 Peternelj Zdravko  
5 Pi�kur Beno  
6 Udovč Andrej  

 
S strani Komisije za nagrade in priznanja ter Antidoping Komisije �e ni bilo poslanih končnih predlogov. 
Hkrati je bilo članom UO AZS  v gradivu posredovan zapisnik prve seje strokovnega sveta AZS. Strokovni svet  je 
predlagal potrditev sklepov s strani UO AZS, saj ta dobi veljavnost z dana�njim dnem, ko je bil potrjen sestav organa. 
Sestanek je bil potreben zaradi časovne uskladitve gradiva za M��. 
Obrazlo�itev zapisnika in predloga sklepov Strokovnega sveta AZS je podal predsednik strokovnega sveta, ki je 
prisotne posebej izčrpno seznanil z stanjem na področju zaposlovanja atletov ter zaposlovanjem trenerjev na 
področju NP�� ( M�� ) in stanjem na področju nominiranja glavnih trenerjev AZS na področju skokov ter tekov. 
 
Sklep 16: 
UO AZS potrjuje predlagano sestavo strokovnega sveta in tekmovalne komisije ter hkrati potrjuje sklepe 1. 
seje strokovnega sveta AZS. 
Sestavo ostalih komisij se potrdi na prihodnji seji. 
 
Sklep 17: 
AZS zaprosi OKS-Z�Z za seznam zaposlenih na dr�avni upravi z dne 02.03.2009. 
 
Sklep 18: 
Zdravko Peternelj pripravi spisek kandidatov, ki pridejo v po�tev za zaposlitev v dr�avnih upravi. 
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AD3 Nastop reprezentance na EP v dvorani v Torinu � poročal je  Martin Steiner 
 
Predsednik Strokovnega sveta AZS Martin Steiner je predstavil reprezentanco, ki je predlagana za nastop na EP - 
dvorana Torino 2009. 
 
Atleti: Osovnikar Matic 60m, �ubic Cene 1500m, Vodovnik Miran - suvanje krogle 
Atletinje: Roman Sonja � 1500 in 3000m, Kolarič Nina - daljina, Rodić Sne�ana in �estak Marija - troskok Atletinja z 
normo Tina �utej � palica, je na �tudiju v ZDA in se je odločila, da ne nastopi, saj se je njen zelo uspe�en trening v 
ZDA �ele sedaj stabiliziral do te mere, da se �eli popolnoma posvetiti poletni sezoni. 
 
Vodstvo: Boris Miku� - vodja, Khalid Nasif - fizioterapija, Albert �oba, Marjan �timec, Matija �estak ( trenerji ) 
Cilji so: 1 medalja in 1 finalni nastop, oziroma ponovitev najbolj�ih leto�njih rezultatov. 
Predvideni stro�ki: 15.500 EUR.  
 
Sklep 19: 
UO AZS potrjuje predlagano sestavo reprezentance in njeno vodstvo ter cilje in finančni načrt. 
V kolikor do 01.03.2009 katerikoli atlet dose�e normo, ga AZS prijavi za nastop. 
 
AD4. Organiziranost stroke v obdobju 2009 � 2012 in pogodbe z atleti v letu 2009  poročal je M. Steiner 
 
Predstavil je ključne re�itve za obdobje 2009 � 2012. Jasno so opredeljeni glavni cilji, ter prednosti spremenjenega 
načina dela. Osnovna sprememba je bolj ciljno delo in večja individualna odgovornost ter ključno � ciljna finančna 
podpora. 
Prav tako je predstavil kriterije za vstop v sistem pogodb in sezname atletov na pogodbah za leto 2009. Hkrati je 
poudaril, da se zaveda te�kega finančnega oz. gospodarskega polo�aja, vendar verjame, da je program pripravljen 
tako, da bo dal kar najbolj�e rezultate. 
V razpravi so sodelovali praktično vsi prisotni od katerih je posebej bilo poudarjeno dvoje predlogov: 
- kako zaustaviti trende ( padajoče ) v nekaterih disciplinah ( Ambro�ič ) in kje so kontrolne točke za atlete 
- nastop za AZS na krosu EP 2011 v Velenju je potrebno projektno zastaviti z ciljem polno �tevilčne reprezentance in 
uspe�nega nastopa ( Hudej ) 
 
M. Steiner je izpostavil pomembne točke in dopolnila vezane na pogodbe, ki so: 

- če je atlet v več razredih, ima pravico izbire ugodnej�ega razreda vezano na izplačilo 
- če se trener pojavlja večkrat, prejme  izplačilo iz vseh pogodb 
- Helena Javornik bo pogodbeno opredeljena in obravnavana po odločitvi CAS-a 

 
V primeru izpolnitve kriterija med letom, ni vstopa v sistem pogodb. Upo�teva se v naslednjem letu.  
Zaradi znane finančne in gospodarske situacije je potreben vnos recesijske klavzule v pogodbo. 
  
Sklep 20: 
UO AZS potrjuje predlagano organiziranost stroke v obdobju 2009 � 2012 z dopolnili in predlog pogodb z 
atleti in trenerji v letu 2009 s predlaganimi dopolnil. 
 
Sklep 21: 
V pogodbah z atleti se upo�teva: 
- vrednost točke predstavljenega programa in pogodb je 0,90 eur / točka 
- podpis pogodb bo 02.03.2009 
- v pogodbi je obvezno recesijska klavzula 
- dinamika izplačil je kot predvideva predlog ( 15.03.; 20.05.; 01.08.; 15.10. ) 
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AD5. Strate�ki projekti AZS � poročal je  Peter Kukovica 
 
AZS bo v prihodnje s projektnim pristopom učinkoviteje delovala na posameznih področjih. Sedanja 
organiziranost nam to omogoča in hkrati je to potreba. Poleg predstavljenih projektov v gradivu, je �e 
prispelo �e nekaj predlogov za umestitev: 

- DAKUS � informacijski sistem 
- SP gorski maraton 2011 ( mo�na kandidatura ) 
- EP v GT 2012 ( mo�na kandidatura ) 
- Veteranska atletika 
 

Sklep 22: 
UO AZS potrjuje predlagane projekte in njihove nosilce. Do konca meseca marca 2009 nosilci pripravijo 
vsebine in cilje ter časovne in finančne okvire, na podlagi prejetih finančnih parametrov. 
 
6. Tekoča problematika delovanja ljubljanske atletike � poroča Gabrijel Ambro�ič 
 
Gabrijel Ambro�ič je podrobno analiziral stanje v ljubljanski atletiki predvsem s poudarkom na objektih. ( urniki vadbe, 
cenovni pogoji, trening zunanjih uporabnikov � atletov; trening ostalih zunanjih uporabnikov, itd ). 
Kratko je predstavil tudi zgodovino izgradnje objekta v �i�ki in informiral prisotne o skupnem sestanku AZS in 
ljubljanskih klubov. Predvsem skrbi dejstvo visokih cen za uporabnike � atlete oz. klube. 
Nakazal je nekatere mo�ne re�itve in mogoče te�ave v prihodnje ter dogovorjena izhodi�ča s sestanka med AZS in 
klubi. 
Problematiko najemnin je predstavil tudi Črtomir �pacapan, ki je poudaril, da se očitno nekatere sredine odločajo » 
posnemati ljubljanski model » in je zato pred nami » dr�avni problem najemnin �portnih objektov. » Meni, da je 
problem �ir�i slovenski in je potreba po srečanju z vsemi odgovornimi: OKS � Z�Z, M��, MOL itd. 
 
Sklep 23: 
UO AZS se je seznanili s poročilom.  
Podpira se pobuda, da se predvidoma do 15.03.2009 sestanemo z upraviteljem objektov v Ljubljani. 
Za OKS-Z�Z se pripravi dokument z problematiko � stanjem atletskih objektov v Sloveniji. 
 
AD7. Tr�enje poslovnih prostorov AZS v letu 2009 � poročal je  Boris Miku� 
 
Prisotni so pohvalili pripravljeno in predstavljeno gradivo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da se za optimalno delovanje 
pripravi hi�ni red in predlog projekta �e dopolni. 
UO AZS so prejeli gradivo,ki je bilo korektno in profesionalno pripravljeno. Potrebno je �e pripraviti dnevni  red 
načina poslovanja s prostori, ter  pripraviti prioritetno listo potencialnih  strank,ki bi  bile zainteresirane za najem 
prostorov  glede na pripravljeno ponudbo.   
 
Sklep 24: 
UO AZS potrjuje program tr�enja poslovnih prostorov, ki naj se ga dopolni do 31.03.2009. Do takrat se 
pripravi predlogo hi�nega reda.  
 
AD8. Razno  
 
»Izgradnja pokrite atletske kro�ne 200m dvorane v Mariboru« ( poročal Gabrijel Ambro�ič ) 
 
Mestna občina Maribor je AZS zaprosila za mnenje k projektu »Izgradnja pokrite atletske kro�ne 200m dvorane v 
Mariboru«. V okviru tega projekta se načrtuje izgradnjo nove dvorane za atletiko z 200m ovalno atletsko stezo. 
Načrtuje se tudi dopolnitev in posodobitev atletskega stadiona z izgradnjo nove tribune in ostale infrastrukture. 
Mestna občina je pozvala AZS in mariborske klube, da na projektno zasnovo podajo svoje mnenje. 
AZS je sklicala sestanek, kjer je bilo podanih nekaj pripomb. V mesecu septembru je bil predstavljen dopolnjen 
projekt upo�tevajoč mnenja, oziroma pripombe AZS.  
V januarju  2009 je Mestna občina Maribor zaprosila krovno organizacijo AZS  za soglasje k zgoraj omenjenemu 
projektu. 
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V razpravi je bilo ugotovljeno, da je pripravljenost MO Maribor po izgradnji kro�ne pokrite atletske dvorane velika in 
realna. Upo�tevajoč gradivo MO Maribor, je bilo ugotovljeno, da je najbolj�a trenutna re�itev, da AZS podpre projekt, 
saj bo mo�nost za vsebinsko sodelovanje v prihodnje s tem odprta. 
 
Sklep 25: 
UO AZS daje soglasje k omenjenemu projektu.       
   
Seja zaključena  ob 19.45 uri. 
 
 
 
Zapisala: �iva Kravanja, Boris Miku� 
Ljubljana, 02.03. 2009 
 
 
 
 
 
  Atletska zveza Slovenije 
                predsednik 
                                                                              dr. Peter Kukovica 
 


